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NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Piotr Jakubczak, Michał Winek, Rudi
Stankiewicz, Tomasz Jeżewski, Margita Ślizowska, Grzegorz Zieliński; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Przedruki i kopiowanie wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Publikacja reklamy i tekstów sponsorowanych niekoniecznie oznacza poparcie dla produktu, firmy czy usługi.

AArrttyykkuułłyy  ii  zzddjjęęcciiaa  mmoożżnnaa  pprrzzeessyyłłaaćć  pprrzzeezz  nnaasszząą  ssttrroonnęę  wwwwww..nnuurraass..iinnffoo

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.

Zdjęcie okładki: Dariusz Smosarski

PODWODNA PRZYGODA 2016
W PIGUŁCE

Data: 1-3 kwietnia 2016.
Miejsce: Warszawa, EXPO XXI

PIĄTEK czynne 10-18
SOBOTA czynne 10-19

NIEDZIELA czynne 10-16

ZAPRASZAMY 
DO OBEJRZENIA
NOWYCH FILMÓW
NURKOWYCH

www.bar tlu ka sik.com

DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Czy nie myślałeś o wypromowaniu 
się na łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów.
Je że li znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym,
szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój
ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W
za mian za to ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie,
za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły
cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bartlukasik.com
http://www.bartlukasik.com
http://nurasonline.pl/uploader/
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Rozkład Wystawców
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AKADEMIA NURKOWANIA Stoisko: 13
ul. Młyńska59a/2, 88-100 Inowrocław
www.akademianurkowania.com
piotr@akademianurkowania.com
Tel.: +48 501 367 716

AKADEMIA PODWODNA Stoisko: 27
ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa
Tel.: +48 22 839 76 86, +48 501 490 509
e-maiil: info@akademiapodwodna.pl
www. akademiapodwodna.pl

AQUAMATIC Stoisko: 6
ul. Środkowa 5B, 53-662, Wrocław
Aquamatic.pl, e-mail: aquamatic@aquamatic.pl
Tel.1: +48 71 344 68 99

ATOMIC Stoisko: 47
www.atomicaquatics.pl
e-mail: firma@atomicaquatics.pl

BACIO DIVING Stoisko: 14
SDI / TDI 5 Star Professional 
Development Center
andrzej@baciodiving.pl

BARE Stoisko: 46
www.bare.pl, e-mail: firma@bare.pl

BENTHOS BALI-Diving Indonesia
Stoisko: 24
Jl. Raya Candidasa, Candidasa
Karangasem, Bali, Indonesia
Tel.: +(62)87862683813
skype: maciej.perepeczo
www.benthosbali.com

BIGBLUE Stoisko: W11

BLUE OCEAN MARSA ALAM Stoisko: 30
www.abudabbab.com, 
e-mail: info@abudabbab.com

BLUE SAILS Stoisko: W9
ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa
www.blue-sails.com, e-mail: info@blue-
sails.com
Tel.: +48 22 290 80 80

CAMARO Stoisko: W15

CCR Stoisko: W18
Centrum Nurkowe „Go Deep”
ul. Dąbrowskiego 41a, 42-200 Częstochowa
tel./fax +48 (34) 365 65 09
email: centrum.nurkowe@ccr.com.pl

360OBSERVE Stoisko: W14
360observe@absonus.pl

ABSONUS Stoisko: W14
ul. Patriotów 243, 04-852 Warszawa
e-mail: absonus@absonus.pl

ACTIVTOUR Stoisko:  W5
ul. Kościuszki 2/2 50-038 Wrocław
Tel.: +48 71 322 12 66 / +48 607 777 538
www.activtour.pl, info@activtour.pl 

ADVENTURER MALTA Stoisko: 31
www.adventurer.pl, www.maltasub.pl
e-mail: biuro@adventurer.pl
Polska +48 694 727 188, +48 505 165 727 
Malta +356 794 474 73 
(od kwietnia do listopada)

AKADEMIA INSTRUKTORÓW
NURKOWANIA H2O 
Stoisko: 19
ul. Drzewieckiego 5, 60-408 Poznań
Tel.: +48 501 472 997
e-mail: biuro@pro-h2o.pl
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CEDIP SPIN Stoisko: 40 
ul. Lwowska 48/50, 42-202 Częstochowa
www.cedip-spin.com.pl
e-mail: cedip.spin@gmail.com
mob: +48 797 119 197

CHRIS BENZ Stoisko: W6
ul. Orkana 19/36, 20-504 Lublin
Tel.: 81 744-44-33, mob: 667-341-349

CRESSI Stoiska: W6, W14

CRODIVE Stoisko: 16
Manta diving Centre
Komiza-Croatia
www.crodive.info, manta@crodive.info
Tel.: +385914477020

DAN EUROPE Stoisko: 32
P.O. Box DAN, 64026 Roseto, Italy:
Phone; +39 085 893 0333; 
Fax +39 085 893 0050; 
e-mail: mail@daneurope.org,
www.daneurope.org

Decathlon Stoisko: 28
www.decathlon.pl

Deep Diver HSA Stoisko: 26
www.facebook.com/deepdiverhsa/

DIVERGUIDE Stoisko: 36
e-mail: krzysztof@diversguide.eu
www.diversguide.eu

DIVERS24 Stoisko: 37
www.divers24.pl
e-mail: nfo@divers24.pl

DIVING PRO CENTRUM NURKOWE  
Stoisko: 39
ul. Kępna 17A lok. 2, 03-730 Warszawa
e-mail: info@divingpro.eu, 
e-mail: magda@divingpro.eu
mob: +48 506 115 329

ECN Stoisko: 45
ul. Jana Sobieskiego 6, 
78-500 Drawsko Pom.
Tel.: 94 36 30 067
www.nurkowanie-ecn.pl

ELEC3SEA Stoisko: 35
ul. Sternhela 7, 03-597 Warszawa
www.elec3sea.com, e-mail:
biuro@elec3sea.com

ERGO HESTIA Stoisko: 38
STU Ergo Hestia S.A. Oddział Olsztyn
10-536 Olsztyn ul. Mrongowiusza 10A
mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

EXTREME DIVERS Stoisko: W6
ul. Orkana 19 lok 36, 20-504 Lublin
Tel. +48 81 744-44-33, 
GSM +48 667341349
www.extremedivers.pl, 

FINNSUB Stoisko: 43
www.nurkowanie-ecn.pl

FLYSIDE Stoisko: 45
www.nurkowanie-ecn.pl

FORUM-NURAS Stoisko: 8
www.forum-nuras.com

FREELIFE Stoisko: 3
Malta, Gozo, Egipt, Safaga
biuro@freelife.pl, www.freelife.pl

FUNDACJA DO PRZODU Stoisko: Z2
Sklep: fundacjadoprzodu.cupsell.pl
www.doprzodu.org.pl, 
e-mail: fundacja@doprzodu.org.pl
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FUNDACJA MNIEJSZY BŁĘKIT 
im. ASI KUŁAKOWSKIEJ Stoisko: 26
ul. Senatorska 28/5, 00-095 Warszawa
Tel.: +48 22 628 65 28
www.mniejszyblekit.pl, 
e-mail: mniejszyblekit@gmail.com

FUNDACJA TACY SAMI Stoisko: 26
Pszczyńska 36a/22, 44-100 Gliwice
Tel: +48 32 231 76 24, +48 502 928 777
e-mail: fundacja@tacysami.org.pl, 
www.tacysami.org.pl

FunDiveClub NAUI Rep POLSKA
Stoisko: 17
Put Vela Luke 4, 21400 Supetar
Croatia: +385 981 30 73 84
Poland: +48 575 285205
e-mail: dive@fundiveclub.com, 
www.fundive.com

GDYNIA DIVE Stoisko: W7
ul. Orna 9, 81-574 Gdynia
Tel/ fax: +48 58 629 58 07
Tel.: +48 509 302 264
www.gdyniadive.pl, 
e-mail: biuro@gdyniadive.pl

GEPN Stoisko: 37
info@gepn.pl, www.gepn.pl 
www.facebook.com/gepn.polska

GRALMARINE Stoisko: 10
ul. Asnyka 23, 51-143 Wrocław
Tel.: +48 71 325 31 26
e-mail: zamowienia@gralmarine.com

HALCYON Stoisko: 29
SANTI Sp. z o.o. 
ul. T. Wendy 7-9, 81-341 Gdynia
www.halcyonpoland.com

HENDERSON Stoisko: W11

HI-MAX Stoisko: 23
ul. Bartkowe Wzgórze 1, 26-050 Zagnańsk 
Tel.: +48 537 045 669
www.hi-max.pl, 
e-mail: sprzedaz@hi-max.pl

HOLLIS Stoisko: 44
www.nurkowanie-ecn.pl

IANTD Central Europe s.r.o. Stoisko: W2
e-mail: iantd@iantd.cz, www.iantd.cz
www.iantd.com

International Diving Federation Stoisko: 5
www.idf-global.com
e-mail: office@idf-global.com

IMERSION Stoisko: W11

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW Stoisko: 30
Specjalizacja: “Archeologia Podwodna”
archeologiapodwodna@gmail.com
www.archeo.uw.edu.pl

IPADIVERS CYPR Stoisko: 2
IPADIVERS.COM Cyprus
Tel.: +357 97 60 11 43
Kavo Gkreko 428 shop nr 8, 
5296 Protaras,  Cyprus
e-mail: info@ipadivers.com

IST Stoisko: W11

KDP CMAS Stoisko: 18
ul. Senatorska 11, pok. 25 (II p), 
00-075 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 826 83 89
Tel.: +48 22 826 22 51 wew. 115 i 119
e-mail: biuro@kdp.pttk.pl, www.kdp.pttk.pl 
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KRAKEN Stoisko: 1
Centrum Nurkowe Kraków,
Tel.: +48 12 266 86 83, +48 601 823 005
e-mail: kraken@kraken.pl, www.kraken.pl 
Na stoisku Krakena sprzęt Techniki
Podwodnej – APEKS, URSUIT, SUUNTO

KROKODYLE
Centrum Niezwykłych Nurkowań 
Stoisko: 41
ul. Dąbrowszczaków 5/1, 10-538 Olsztyn
Tel.: 668 490 576, Faks: 89 527 35 90
e-mail: bosman@krokodyle.com.pl

KRZYSZTOF STARNAWSKI EXPEDITION
Stoisko: 34
www.facebook.com/dual.rebreather
www.dualrebreather.com
e-mail: k.starnawski@gmail.com

KWARK Stoisko: 15
Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin
Tel.: +48 91 43-123-23, fax: 91/46-17-389
e-mail: kwark@kwark.pl, www.kwark.eu 

Magazyn Podwodna Przygoda Stoisko: Z1
www.podwodnaprzygoda.pl
e-mail: maks@podwodnaprzygoda.pl

MANTA Stoisko: 12
ul.Komornicka 93B, 42-200 Częstochowa
www.manta.czest.pl, 
e-mail: manta@g.pl
Tel.: +48 693 55 11 63
www.vdssystem.pl, 
e-mail: kontakt@vdssystem.pl 

MARES Stoisko: W1
ul. Radna 13, 00-341 Warszawa
www.oceania.pl,
e-mail: serwis@oceania.pl

Tel.: +48 22 826 65 63 

MOLA MOLA Stoisko: 20
www.molamolawear.com 
e-mail: info@molamolawear.com 
Tel.: +48 695 604 695

NAUTICA Stoisko: W3
ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków
Tel.: +48 12 626 00 19
e-mail: biuro@nautica.pl, www.nautica.pl

NAUTICA TRAVEL sp. z o.o. Stoisko: 4
31-031 Kraków, ul. Dietla 93/6 
joanna.pajdak-madetko@nautica.pl

NAUTILUS Stoisko: 9
ul. Kapelanka 1A 30-347 Kraków 
Tel.: +48 12 266 02 02, fax 12 266 28 98 
e-mail: office@nautilus.com.pl
www.nautilus.com.pl 

Baza Nautilus w Chorwacji:
Obala Sv. Ivana bb. 22242 Jezera, 
Chorwacja 
00385 02 438 160 
(czynne maj-październik)

NURAS.INFO Stoisko: 8
www.nuras.info

NURKACZ Stoisko: W17
Kalendarz imprez nurkowych online
www.nurkacz.pl

NURKOWA POLSKA Stoisko: 38
http://nurkowapolska.pl/

NURTECH Stoisko: W15
Aleje Jerozolimskie 121/123, 
02-017 Warszawa
tel: 606 776 987
e-mail: nurtech@nurtech.pl
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OCEANIC Stoisko: 43
http://nurkowanie-ecn.pl/

OMS Stoisko: W18

OPTIMAL BIS Stoisko: 22
ul. Rymera 19 K, 44-270 Rybnik
www.butle-nurkowe.pl, 
e-mail: fhuoptimal@tlen.pl

O’THREE Stoisko: W15

PADI EMEA Stoisko: 7
PADI EUROPE, MIDDLE EAST 
AND AFRICA 
Unit 7, St Philips Central, Albert Road 
St Philips, Bristol, BS2 0PD, 
United Kingdom 
Tel.: +44 (0) 117 300 7234 
Fax: +44 (0) 117 971 0400 
E-mail: customerservices.emea@padi.com 
E-mail Regional Manager 
Michal.Kosut@padi.com

PŁETWAL Stoisko: 19
ul.Palmowa 2, Chyby, 
62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48 531 878 858

PODWODNY ŚWIAT Stoisko: 25 
Ogólnopolski magazyn nurkowy obecny 
na rynku od 1999r.
Wydawca Centrum Nurkowe SeaFish
e-mail: podwodnyswiat@sea-fish.bytom.pl

POSEIDON Stoisko: W11

PSAI Stoisko: W18

SANTI Sp. z o.o. Stoisko: 29
ul. T. Wendy 7-9, 81-341 Gdynia
www.santidiving.com

SCUBA TRAINING Stoisko: W2
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
tel.: +48  22  880  91  20,
e-mail:  info@scubatraining.com.pl,
www.scubatraining.com.pl

SEA ENGINEERING Stoisko: W12
ul. Juliana Tuwima 15, 31-581 Kraków
Tel.: + 48 601 961 378
e-mail: biuro@seaengin.pl, 
www.seaengin.pl

SEA FISH Stoisko: 25
ul. Witczaka 9, 41-902 Bytom
Mobile:  +48 601 43 28 74, 
+ 48 603 06 36 34
E-mail: e.buchczyk@sea-fish.bytom.pl 

SEAC Stoisko: W11

SEA WOLF Stoisko: 33
Al. Niepodległości 177, 00-555 Warszawa
www.seawolf.com.pl, 
e-mail: seawolf@seawolf.com.pl
Tel.: +48 602 620 173

SEAYA Stoisko: W10
ul. Kurza Stopka 15/4, 70-535 Szczecin
Tel.: +48 885 250 106
e-mail: office@seaya.eu, www.seaya.eu

SOTI NATURAL Stoisko: W24
Puławska 257/160, 02-769 Warszawa
e-mail: office@sotinatural.pl, 
www.sotinatural.pl

SPEARFISHING POLAND Stoisko: 36
Polski Portal Łowiectwa Podwodnego
www.spearfishing.pl
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STOWARZYSZENIE TO MA SENS
Stoisko: 26
ul. Związku Walki Młodych 4 lok 40, 02-
786 Warszawa
Tel.: +48 603 682 860
e-mail: info@tomasens.org.pl, 
www.tomasens.org.pl

SAFE WATER ASSOCIACION Stoisko: W17
e-mail: swa@swa.org.pl, www.swa.org.pl
KRS: 0000319349

Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Płetwonurków Stoisko: 26
www.niepelnosprawni.nurkowie.zabrze.pl
ul. Broniewskiego 12 / 37, 41-800 Zabrze
Tel.: +48 32-271-10-97, +48 601-328-400

TYPHOON Stoisko: W15
www.typhoonpolska.pl/
Al.Jerozolimskie 121/123, 
02-017 Warszawa
tel. 883 50 50 52
e-mail: biuro@typhoonpolska.pl,  
www.typhoonpolska.pl

USTICA ORCA DIVE, WŁOCHY Stoisko: 11
Via Cristoforo Colombo 39, 90010 Ustica,

Italy
Tel.: +39 334 2161588
e-mail: info@orcaustica.com, 
www.orcaustica.com

Waterfall Stoisko: W11
ul. Jodłowa 27, 02-907 Warszawa
Tel: 22 618-47-61
e-mail: office@waterfall.pl, 
www.waterfall.pl

WATERPROOF Polska Sp. z o.o. Stoisko: 21
Ul. Bytomska 63 A, 42-470 Siewierz
Tel.: +48 797 292 887
e-mail: maciej@waterproof.com.pl
www.waterproof.com.pl

xDEEP Stoisko: W13
ul.Ogrodników 3, 43-227 Góra
Tel. +48 12 44-66-998
e-mail: biuro@xdeep.pl, www.xdeep.pl

ZEAGLE Stoisko: W11

Żyję pod wodą Z1
www.zyjepodwoda.pl,
lukasz@zyjepodwoda.pl

Tel.: +48 696 662 777

http://www.cmas.pl


http://www.tomasens.org.pl


http://www.aquatravel.eu
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Ma ciej Cu rzy dło
Te mat: „Rejs Gwa de -

lu pa – Mar ty ni ka”
Nur ku ję od po nad 20

lat. W 1993 ro ku zro bi -
łem sto pień in struk tor ski
w CMAS -ie i za czą łem
szko lić w klu bie. W
1998 ro ku zro bi łem sto -
pień in struk to ra PA DI i roz po czę li śmy dzia -
łal ność szko le nio wą w tej or ga ni za cji.
Zaw sze by łem za fa scy no wa ny two rze niem
i roz wi ja niem pro gra mów szko le nio wych
oraz ucze niem lu dzi nur ko wa nia. W 2004

ro ku uda ło mi się za kwa li fi ko wać na or ga -
ni zo wa ny przez PA DI w Ka li for nii kurs In -
struk to rów Tre ne rów (Co ur se Di rec tor). Od
2005 ro ku pro wa dzę rów nież kur sy tech -
nicz ne. Dla mnie nur ko wa nie to po zna wa -
nie lu dzi i miejsc.

Mar cin Dą brow ski
Temat: „Komputery nurkowe„
Instruktor płetwonurkowania 
KDP/CMAS *** (M3).
Członek Prezydium Federacji KDP CMAS

w Polsce – Wiceprzewodniczący ds
szkoleniowych.

Au tor 3 ksią żek o
te ma ty ce nur ko wej
„Ra tow nic two nur ko -
we z ele men ta mi po -
mo cy przed me dy-
cz nej”, „Wy jaz dy nur -
ko we”, „Bo je, szpul ki
ko ło wrot ki i ich za sto -
so wa nie w nur ko wa niu”.

Ak tyw ny in struk tor tre ner DAN i in struk -
tor ra tow nic twa WOPR.

Mar cin Do bas
Te mat: „Taj ni ki pra cy fo to gra fa Na tio nal

Geo gra phic„
Mar cin Do bas jest

fo to gra fem Na tio nal
Geo gra phic Pol ska
spe cja li zu ją cym się
głów nie w fo to gra fii
pod ró żni czej, kra jo -
bra zo wej, przy rod ni -
czej oraz pod wod nej.

Nurgres i warsztaty
POD WOD NA PRZY GO DA to do sko na ła oka zja do po sze rze nia wie dzy nur -

ko wej i oko ło nur ko wej – wy ko rzy staj cie to ta kże w ro ku 2016!
Przedstawiamy li stę wy kła dow ców i te ma tów. Li sta jest w ko lej no ści al fa -

be tycz nej. Na koń cu znaj du je się har mo no gram po szcze gól nych dni i sal se -
mi na ryj nych. W tym ro ku po za tra dy cyj ny mi spo tka nia mi in struk tor ski mi wie lu
fe de ra cji, wy kła da mi i pre zen ta cja mi Nur gre su oraz se mi na ria mi i warsz ta ta -
mi do szedł przy nur gre so wy Prze gląd Fil mo wy. Pre zen tu je my na nim dłu ższe
fil my, od 30 mi nut do go dzi ny, ko men to wa ne przez ich twór ców. 
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Ukoń czył stu dia na wy dzia le geo lo gii i pra -
cu je ja ko ra tow nik gór ski i pi lot wy cie czek.
Od lat pod ró żu je z apa ra tem do cie ra jąc do
naj dal szych za kąt ków Zie mi. Zdję cia i re la -
cje z je go pod ró ży pu bli ko wa ne by ły w
wie lu kra jach świa ta: w ma ga zy nach, prze -
wod ni kach i al bu mach. Po ka zy wa ne na
wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych
oraz pod czas fe sti wa li pod ró żni czych. Pu -
bli ko wał mię dzy in ny mi w ta kich ma ga zy -
nach jak: „Na tio nal Geo gra phic” ( za rów no
w pol skiej jak i w ogól no świa to wej edy cji)
, „Na tio nal Geo gra phic Tra ve ler”, „Fo cus”,
„Fo to”, „Di gi tal Ca me ra Pol ska”, „Pod ró że”,
„Jach ting”, „New swe ek”, „Po znaj Świat”,
„Wi taj w pod ró ży”, „Voy age”, „Har per’s
Ba za ar”, „La if” Jest lau re atem wie lu mię dzy -
na ro do wych kon kur sów fo to gra ficz nych.
Tak pre sti żo wych jak na przy kład: „Eu ro pe -
an Wil dli fe Pho to gra pher of the Year”, „Me -
mo rial Ma ria Lu isa”, „Grand Press Pho to”
czy „Wiel ki Kon kurs Na tio nal Geo gra phic”.
Chęt nie dzie li się swo ją pa sją i wie dzą z in -
ny mi w ra mach warsz ta tów i ple ne rów fo to -
gra ficz nych.

Na Nur gre sie opo wie o tym, co ro bić z
apa ra tem po wyj ściu z wo dy – wszak bar -

dzo wie le fo to gra fii z wy praw i wy jaz dów
nur ko wych to te zro bio ne na lą dzie, czę sto
w bar dzo cie ka wych miej scach.

Na Tar gach bę dzie też mo żna ku pić z
de dy ka cją Fo to wy pra wy – ksią żkę Mar ci na
z se rii Na tio nal Geo gra phic.

Ma ciej Ju rasz
Te mat: “Re kord Świa ta – Naj głę biej uło -

żo na kost ka Ru bi ka”
Ma ciej jest ak tyw nym in struk to rem, PA -

DI Co ur se Di rec tor, CE DIP M3 In struc tor
Tra iner, Tec Rec Tri mix Tra iner In struc tor

O so bie mó wi: „Je ste śmy wy pad ko wą lu -
dzi, któ rych spo tka li śmy na swo jej dro dze”

to sen ten cja, któ ra w mo im od czu ciu ma w
so bie wie le mą dro ści, a mnie nur ko wa nie
w pierw szym rzę dzie uję ło wła śnie ko lo ry -
tem lu dzi po dob nie my ślą cych, a w ży ciu
za wo do wym peł nią cych ró żne funk cje. Ja -
ko in struk tor mam mo żli wość dzie le nia się
swo ją pa sją, po zna jąc wie le osób z ró żnych
miejsc świa ta i ró żnych kul tur, dzię ki tej
mo żli wo ści re ali zu je sie bie i wciąż bu du je
no we pla ny na przy szłość.

Na Nur gre sie Ma ciek opo wie o za koń -
czo nym suk ce sem pro jek cie po bi cia re kor -
du Gu ines sa.

Ma ciek Ko ło dziej czyk – kie row nik eks -
pe dy cji , Pa tryk Krzy żak – kie row nik me -
dycz ny eks pe dy cji

Te mat: „Ne va do Tres Cru ces 2015 Me -
dE xpe di tion – re kor do we nur ko wa nie w…
An dach”
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W cza sie pre zen ta cji do wie cie się o eks -
tre mal nej wy pra wie w An dy z 2015 ro ku,
za koń czo nej re kor do wym nur ko wa niem
wy so ko gór skim.

Adam Słuc ki
Te mat: „Gdzieś da le ko na pół no cy – nur -

ko wa nie na Spits ber ge nie”

Adam Słuc ki Jest in struk to rem nur ko wa -
nia od 2007 ro ku. Przy go dę z pod wod nym
świa tem i nur ko wa niem, któ re sta ło się je go
pa sją, za czął w 1996 ro ku – aż trud no w to
uwie rzyć, ale miał wte dy 12 lat. Od te go
cza su zda rza mu się spę dzać po nad 300 go -
dzin pod wo dą rocz nie. Swo je do świad cze -
nie zdo by wał (i zdo by wa) nur ku jąc w
ró żnych miej scach świa ta, w naj roz ma it -

szych wa run kach – od cie płych wód Mo rza
Czer wo ne go po zim ne wo dy Mo rza Gren -
landz kie go. Choć jak sam przy zna je,
ogrom nie ko cha nur ko wa nie w pol skich je -
zio rach, a je go naj więk szą mi ło ścią jest
Hań cza.

Na Spits ber gen tra fił dzię ki za pro sze niu
Ma te usza Mo ska li ka z In sty tu tu Geo fi zy ki
Pol skiej Aka de mii Na uk. Spę dził tam po nad
mie siąc uczest ni cząc w ży ciu Pol skiej Sta cji
Po lar nej oraz w pro jek cie zwią za nym z ba -
da niem dźwię ków top nie ją ce go lo du.

Jak zim na mo że być wo da w mo rzu? Czy
mo żna zgrzać się w stre fie pod bie gu no wej?
Co ży je pod wo dą na da le kiej pół no cy? Kie -
dy nur ko wa nie mo że my okre ślić ja ko eks -
tre mal ne? Jak głę bo ko nur ku ją „bia łe”
nie dźwie dzie i czy czę sto od wie dza ją Pol -
ską Sta cję Po lar ną? Je śli je ste ście cie ka wi
od po wie dzi na te, i nie tyl ko na te py ta nia,
za pra sza my Was na wy kład.

Tomasz Stachura
Temat: „ORP Orzeł –

najnowsze ustalenia” 

Krzysztof Starnawski
„Eksploracje 2015/2016 część 1„
„Eksploracje 2015/2016 część 2„

Płe two nu rek, spe le olog, ta ter nik, ra tow -
nik TOPR, in struk tor nur ko wa nia. Spe cja li -
zu je się w nur ko wa niu ja ski nio wym.

Or ga ni za tor i uczest nik wy pra wy, któ ra
w 2003 ro ku po in for mo wa ła o od na le zie -
niu wra ku za to pio ne go w 1945 ro ku na Bał -
ty ku nie miec kie go stat ku MS Goya i
licz nych wy praw eks plo ra cyj nych w wie le
za kąt ków świa ta.

Na po cząt ku grud nia 2011 ro ku usta no -
wił re kord świa ta w nur ko wa niu z za mknię -
tym obie giem na po zio mie 283 me trów.

1 paź dzier ni ka 2012 za nur ko wał na głę -
bo kość 223 w pod wod nej ja ski ni w Hra nic -



Nuras.info – WYDANIE TARGOWE – 04.2016

15

kiej pro pa sti, usta na wia jąc no wy re kord
Pol ski.

Zdo byw ca Ko lo sa w ka te go rii „Wy czyn
ro ku”.

Alek san dra Stę pień
Te mat: „Stres w nur ko wa niu – nasz wróg

czy sprzy mie rze niec?”

Z wy kształ ce nia praw nik, z za mi ło wa nia
przed się bior ca i tre ner.

Ży cio wa pa sja to nur ko wa nie. Od 2003
ro ku czyn nie pra cu je ja ko in struk tor nur ko -

wa nia (M2) i re ali zu je wła sne pro jek ty nur -
ko we. Szcze gól nie pa sjo nu je ją nur ko wa nie
tech nicz ne (prze kro czo na gra ni ca 121 m)
oraz nur ko wa nie ja ski nio we (Mek syk, Flo -
ry da, ja ski nie Eu ro py). Do te go jesz cze mo -
to cy kle i pod ró że. Jej sa mot na pod róż
do oko ła świa ta, jak sa ma twier dzi, by ła jed -
nym z naj wa żniej szych do świad czeń jej ży -
cia i do wo dem na to, że ma rze nia się
speł nia ją (a w za sa dzie sa mi je speł nia my).

Sło wo „stres” jest obec nie jed nym z naj -
czę ściej uży wa nych słów opi su ją cych rze -
czy wi stość. Czy słusz nie? Czym jest stres i
ja ki ma wpływ na nur ko wa nie?

Pod czas wy kła du po szu ka my od po wie -
dzi na py ta nie czy mu si my bać się stre su,
ja kie są me cha ni zmy je go po wsta wa nia, z
cze go wy ni ka od por ność na stres i czy mo -
żna ją bu do wać. Przed sta wio ne zo sta ną
przy kła do we tech ni ki i me to dy ra dze nia so -
bie ze stre sem.

A wszyst ko to zi lu stru je my „nur ko wy mi
hi sto ria mi”, czy li zja wi ska mi spo ty ka ny mi
za rów no pod czas nur ko wań i szko leń re -
kre acyj nych jak i pro jek tów re ali zo wa nych
przez do świad czo nych nur ków.

Przegląd Filmów Nurkowych w ramach
Nurgresu:

Da riusz Se pio ło
Da rek jest jed nym z

naj wy bit niej szych świa -
to wych pod wod nych fil -
mow ców i fo to gra fów.
Po suk ce sie wy pro du ko -
wa nej dla ka na łu Di sco -
ve ry se rii „Ma gia Wiel -
kie go Błę ki tu”, Da rek Se pio ło po wra ca z
ko lej ną por cją pod wod nych opo wie ści.

Po nad 1000 go dzin spę dzo nych na fil -
mo wa niu, 42 miej sca na 7 kon ty nen tach, 3
la ta pro duk cji za owo co wa ły no wą se rią
„Pod wod na Pla ne ta”. Jest to 6-od cin ko wy
se rial po ka zu ją cy jak ró żno rod ny jest świat
ukry ty pod po wierzch nią mórz i oce anów.

W cza sie te go rocz nych Tar gów Da rek
krót ko omó wi i przed sta wi film oso bi ście.

Ma riusz Bo ro wiak
Je den z naj po pu lar -

niej szych i naj bar dziej
zna nych w Pol sce pi sa -
rzy -ma ry ni stów, au tor
po nad 30 ksią żek o te -
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ma ty ce hi sto rycz nej, Ma riusz Bo ro wiak oraz
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Wy pra wy Wra -
ko we opo wie dzą o naj więk szym w hi sto rii
suk ce sie pol skich po szu ki wa czy wra ków.
Pod czas pre zen ta cji do wie my się jak do szło
do od na le zie nia wra ku pol skie go okrę tu, któ -
ry po zo sta wał za gi nio ny przez 72 la ta. Do -
wie my się ta kże jak wy glą da ła pierw sza
eks plo ra cja wra ku spo czy wa ją ce go na głę bo -
ko ści 100 me trów w ciem nych wo dach Mo -
rza Śród ziem ne go. Na za koń cze nie opo wie -
ści pre le gen ci za bio rą Was na nie zwy kłą
pod roż po wra ku „Ku ja wia ka”. Zo ba czy my
uni kal ny film emi to wa ny tyl ko pod czas spe -
cjal nych pre zen ta cji, któ ry przed sta wia nie -
sa mo wi cie za cho wa ny wrak od dzio bu do
ru fy w je go obec nym śro do wi sku. Po za koń -
cze niu pre zen ta cji bę dzie mo żna na być ksią -
żkę Ma riu sza Bo ro wia ka „Pod wod ni tro pi cie-
le. Ta jem ni ca wra ku nisz czy cie la eskor to we -
go ORP Ku ja wiak”, opi su ją cą hi sto rię okrę tu
oraz nie zwy kłą przy go dę je go od na le zie nia i
eks plo ra cji. Bę dzie mo żli wość zdo być au to -
graf i spe cjal ną de dy ka cję od au to ra.

Władysław Jefimow
Wład od po nad 10 lat nur ku je i fil mu je w

ró żnych za kąt kach Świa ta. Pre fe ru je nur ko -

wa nia wra ko we, co nie zna czy, że cie ka we
nur ko wa nia z re ki na mi czy ma kro fo to gra fia
są po za je go za in te re so wa nia mi.

W cza sie te go rocz nej edy cji Tar gów
Wład jest go spo da rzem Prze glą du i po za
po ka za niem swo ich fil mów z Za to ki Sub ic
Bay i z Ba li po pro wa dzi rów nież dwie krót -
kie pre zen ta cje „Wstęp do fil mo wa nia pod -
wod ne go”, czy li jak się do fil mo wa nia pod
wo dą za brać.

Bart Łukasik

Bart od lat miesz ka w Afry ce Po łu dnio -
wej, gdzie zaj mu je się za wo do wo pod wod -
nym fil mo wa niem i nur ko wa niem. Na
Prze glą dzie po ka że swój film Za to ka So -
dwa ny.

Se mi na ria i warsz ta ty

1. CN Ad ven tu rer
Te mat: „Wra ki Mal ty”

2. Ma ciek Cu rzy dło
Te mat: „O wy pad kach nur ko wych” –

pre zen ta cja i dys ku sja

3. Blue Oce an Di ving Cen ter – Abu Dab -
bab 

Te mat: „Mar sa Alam – nur ko wa nia w oa -
zie spo ko ju”

Le ni we wa ka cje i rów no cze śnie nur ko wa
fraj da – i Ty i Two ja nie nur ku ją ca ro dzi na
lub zna jo mi bę dzie cie ocza ro wa ni. Nie li -
mi to wa ne nur ko wa nia i na słyn nej łącz ce
Abu Dab bab, z za kwa te ro wa niem tuż obok
w wy god nych bun ga lo wach, wy pły nię cia
ło dzią na słyn ne oko licz ne ra fy i do za to ki
gdzie pły wa my z del fi na mi, du ża szan sa na
spo tka nie diu go niów i spo kój … nie za le -
żnie od po zio mu, bo z na mi mo żesz snur -
ko wać, sta wiać nur ko we pierw sze kro ki,
re kre acyj nie zwie dzać pod wod ny świat, ale
ta kże nur ko wać tech nicz nie na tri mi xie …
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4. Gdy nia Di ve – Piotr Nie wiń ski i Hu -
bert Dy del lat 12

Te mat: „Po szu ki wa cze za to pio nych skry -
tek. Geo ca ching w Pol sce”

Geo ca ching pod wod ny jest mię dzy na ro -
do wą za ba wą w po szu ki wa nie skar bów.
Ideą prze wod nią jest zna le zie nie ukry tej
wcze śniej pod wo dą skryt ki – geo ca che.

Na te re nie Pol ski znaj du je się 35610
skry tek, w tym pod wod nych po nad 100.
Umiesz cza się je w zna nych miej scach nur -
ko wych tak, by by ły one do stęp ne dla pa -
sjo na tów pod wod nych przy gód nie za le żnie
od ich wie ku czy po zio mu za awan so wa nia.

5. Ho kej pod wod ny – pre zen ta cja mło -
de go spor tu ba se no we go

6. Nur ko wa nia na Go zo

7. Piotr Prejs, In sty tut Ar che olo gii UW
Te mat: „Ar che olo gia pod wod na ja ko

spe cja li za cja nur ko wa”
Ar che olog pod wod ny, in struk tor nur ko -

wa nia PA DI oraz au tor spe cja li za cji nur ko -
wej  „Ar che olog pod wod ny”.  Ab sol went
In sty tu tu Ar che olo gii UW. Za ło ży ciel ko ła

ar che olo gii pod wod nej „WOD.o.LOT” oraz
współ za ło ży ciel Aka de mic kie go Klu bu Nur -
ko we go „Sea Hor se”. Uczest nik i współ or -
ga ni za tor wie lu pod wod nych mi sji
ar che olo gicz nych w Pol sce i za gra ni cą.

8. Ka zi mierz Dwo rzec ki, in spek tor UDT
Te mat: „Wszyst ko, co trze ba wie dzieć o

le ga li za cji bu tli do nur ko wa nia”
Se mi na rium po pro wa dzi pra cow nik

UDT. W cza sie se mi na rium wy ja śni wszyst -
kie za sa dy le ga li za cji, a ta kże od po wie na
py ta nia i roz wie je ró żne mi ty i le gen dy do -
ty czą ce le ga li za cji, krą żą ce wśród nur ków i
w in ter ne cie i nie jed no krot nie nie praw dzi -
we.  

9. Igor Ni co la os

Te mat: „Nad zo ro wa nie kur san tów pod -
czas szko leń nur ko wych”

Wy kład skie ro wa ny głów nie do in struk -
to rów i di ve ma ste rów po ru sza kwe stie nad -
zo ru pod czas szko leń nur ko wych. Co jest
wa żniej sze? Za pew nie nie mak sy mal ne go
bez pie czeń stwa czy ucze nie sa mo dziel no -
ści.

Igor Ni co la os to PA DI Co ur se Di rec tor,
Tec Rec Tri mix In struc tor Tra iner

Nur ku je od 2000 ro ku i od te go cza su je -
go ży cie na sta łe zwią za ne jest z bra nżą
nur ko wą. W 2005 ukoń czył kurs in struk to -
ra PA DI. Przez 8 lat pro wa dził cen trum nur -
ko we w Szcze ci nie. W tym cza sie wy szko lił
set ki kur san tów a ta kże zor ga ni zo wał dzie -
siąt ki wy praw nur ko wych w ró żne za kąt ki
świa ta. Pra co wał w ba zach nur ko wych w
Egip cie oraz na Wy spach Ka na ryj skich. W
ro ku 2013 ro ku uzy skał sto pień PA DI Co ur -
se Di rec tor i obec nie pro wa dzi szko le nia in -
struk tor skie na stop nie re kre acyj ne i
tech nicz ne w Szko le In struk to rów Nur ko -
wa nia.
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Jeszcze się nie przestraszyłe�
wyjazdów na nurkowania
do krajów arabskich?
Mamy alternatywę.

Odwied  nasza stronę.
Centrum szkoleń i wyjazdów nurkowych

www.bestdivers.pl
bestdivers@bestdivers.pl

tel. 601321557
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PIĄ TEK SA LA B3– SE MI NA RIA

13.00-15.00  Ka zi mierz Dwo rzec ki, In spek -
tor Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go ”Wszyst -
ko co trze ba wie dzieć o ate stach bu tli do
nur ko wa nia”

SO BO TA SA LA C2 
NUR GRES i PRZE GLĄD FIL MÓW

10.15-11.00  Piotr Prejs Se mi na rium „Ar -
che olo gia pod wod na ja ko spe cja li za cja
nur ko wa”

11.00-12.00  Ma ciej Ju rasz  i Woj ciech Te -
cław “Re kord Świa ta – Naj głę biej uło żo na
kost ka Ru bi ka”

12.00-13.00 Ma ciej Cu rzy dło „Rejs Gwa de -
lu pa – Mar ty ni ka”

13.00-14.00 To masz Sta chu ra „ORP Orzeł
– naj now sze usta le nia”

14.00-15.00 Krzysz tof Star naw ski „Eks plo -
ra cje 2015/2016 część 1�

15.00-16.00 Da riusz Se pio ło i film „Pod -
wod na Pla ne ta”

16.00-17.00 Krzysz tof Star naw ski „Eks plo -
ra cje 2015/2016 część 2�

17.00-18.00 Mar cin Dą brow ski „Kom pu te -
ry nur ko we”

18.00-19.00 Ma riusz Bo ro wiak i film „Pod -
wod ni tro pi cie le. Ta jem ni ca wra ku nisz czy -
cie la eskor to we go ORP Ku ja wiak”

SO BO TA SA LA B 
SE MI NA RIA I SPO TKA NIA IN STRUK TOR SKIE

10.00-12.00 Spo tka nie za mknię te IANTD

12.00-13.00 To masz Sta chu ra se mi na rium
o ogrze wa niu
14.00-15.00 Spo tka nie za mknię te ka dry

HSA

15.00-16.00 Ma ciej Cu rzy dło „O wy pad -
kach nur ko wych” – pre zen ta cja i dys ku sja

16.00-17.00 Igor Ni co la os „Nad zo ro wa nie
kur san tów pod czas szko leń nur ko wych”

17.00-19.00 PA DI Mem ber Fo rum, za -
mknię te

20.00-22.00 PA DI So cial, za mknię te

NIE DZIE LA SA LA C2 
NUR GRES

10.15-11.00  CN Ad ven tu rer Se mi na rium
Wra ki Mal ty

11.00-12.00 Adam Słuc ki „Gdzieś da le ko
na pół no cy – nur ko wa nie na Spits ber ge nie”

12.00-13.00 Mar cin Do bas „Taj ni ki pra cy
fo to gra fa Na tio nal Geo gra phic”

Harmonogram imprez
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13.00-14.00 Alek san dra Stę pień „Stres w
nur ko wa niu – nasz wróg czy sprzy mie rze -
niec?”

14.00-15.00 Ma ciek Ko ło dziej czyk, Pa tryk
Krzy żak „Ne va do Tres Cru ces 2015 Me dE -
xpe di tion – re kor do we nur ko wa nie w… An -
dach”

15.00-15.30 GEPN „Ciem no, zim no, do do -
mu bli sko”

NIE DZIE LA SA LA B1 
SE MI NA RIA I PRZE GLĄD FIL MÓW

11.00-11.30 Wła dy sław Je fi mow – Film
„Wra ki Sub ic Bay” (Fi li pi ny)

11.30-12.00 Wła dy sław Je fi mow – pre zen -
ta cja „Wstęp do fil mo wa nia pod wod ne go”

12.00-12.30 Wła dy sław Je fi mow – Film
„Di ving Ba li” (In do ne zja)

12.30-13.30 Bart Łu ka sik - Film „Za to ka So -
dwa ny” (RPA)

13.30-14.20 Be hind The Mask – Film „Abo -
ve & Be low Galápa gos Na tio nal Park”
(Ekwa dor)

14.20-15.00 St An drew Nur ko wa nia na Go zo

NIE DZIE LA SA LA B3 
SE MI NA RIA I SPO TKA NIA IN STRUK TOR SKIE

10.00-11.30 Spo tka nie za mknię te

11.30-12.30 Gdy nia Di ve – Piotr Nie wiń ski
i Hu bert Dy del, lat 12 – „Po szu ki wa cze za -
to pio nych skry tek. Geo ca ching w Pol sce”

12.30-13.30 Spo tka nie za mknię te CE -
DIP/SPIN

13.30-14.00  „Naj lep sze z trzech świa tów,
czy li nur ko wo -chil lo uto wy rejs po wło skich
Wy spach Li pa ryj skich 2016�

14.00-14.30  Blue Oce an Di ving Cen ter –
Abu Dab bab – „Mar sa Alam – nur ko wa nia
w oa zie spo ko ju”

14.30-15.00 Pod wod ny Ho kej

http://www.activtour.pl
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach jakiejś
gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info
- kontak: wydawnictwo@nuras.info

DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://www.swa.org.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.mlinke.eu
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


http://www.avalondivers.com
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM do prania
i pielęgnacji produktów z neoprenu jak pianki
nurkowe suche i mokre, sprzęt rehabilitacyjny.
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
produktu oraz konserwuje strukturę neoprenu.

Odwiedź nasze stoisko na
Targach Podwodna Przygoda.

Jeżeli uwaznie czytałeś ostatni
numer i odpowiesz na jedno
proste pytanie otrzymasz
próbkę PURE DREAM*.

Zapraszamy na stoisko nr 8
*Ilość próbek ograniczona



Nuras.info – WYDANIE TARGOWE – 04.2016

24

Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.speleonurkowanie.com
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8

